
  

10% 20% 28% 

ของเล่นฝึกสมองผู้สูงอาย ุตลาดที่ไม่ควรมองข้าม 
 

อุตสาหกรรมของเล่นไทยถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ส าคัญ สร้างรายได้เข้าประเทศปีละไม่ต่ ากว่า 
7,000 ล้านบาท ซ่ึงของเล่นที่มีอัตราการขยายตัวอย่างชัดเจน คือ ของเล่นฝึกสมองทุกประเภท โดยในปี พ.ศ. 2559 
มีมูลค่าส่งออกสูงถึง 851.27 ล้านบาท ขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 38.86 เมื่อเทียบกับ ปี พ.ศ. 2558 ที่มีมูลค่าส่งออก
เพียง 613.06 ล้านบาท เนื่องจากปัจจุบันของเล่นฝึกสมองไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่มีเพียงเด็กเล็กในช่วง
วัยที่แตกต่างกันเท่านั้น แต่ในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เช่น ประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี และ
ญี่ปุ่น พบว่าผู้เข้าใกล้วัยสูงอายุและผู้สูงอายุ เริ่มมีความตระหนักถึงการบริหารสมอง
ด้วยของเล่น เพ่ือป้องกันภาวะสมองเสื่อมเมื่อเข้าสู่ช่วงสูงวัย ทั้งนี้ จากแนวโน้มการ
เติบโตของจ านวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึน ถือเป็นโอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการ
ไทย ทีจ่ะแสวงหาช่องทางการตลาดใหม่ เพ่ือรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

 

นิยามสังคมผู้สูงอาย ุ(Aging Society)  

สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุตั้งแต่ 60 หรือ 65 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนสูง
เมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด โดยสังคมผู้สูงอายุ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) 
  หมายถึง สังคมท่ีมปีระชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด (หรือมีประชากร      
 อายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 7) 
 สังคมผู้สูงอายโุดยสมบูรณ์ (Aged Society)  
   หมายถึง สังคมที่มปีระชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด (หรือมีประชากร 
 อายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 14)  
 สังคมผู้สูงอายอุย่างเต็มท่ี (Super Aged Society) 
   หมายถึง สังคมที่มปีระชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด (หรือมีประชากร 
 อายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20)  

ที่มา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ส าหรับประเทศไทย พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 3 นิยามให้ “ผู้สูงอายุ” หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุ
เกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย ทั้งนี้ ประเทศท่ีพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ใช้เกณฑ์อายุ 65 ปีขึ้นไป เป็นเกณฑ์
ในการเรียก “ผู้สูงอายุ” 

สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปี ขึน้ไป

มากกว่า 10% 

สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปี ขึน้ไป 

มากกว่า 20% 

สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปี ขึน้ไป 

มากกว่า 28% 

Aging Society Aged Society Super Aged Society 

> > > 
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สถานการณ์และแนวโน้มสังคมผู้สูงอาย ุ
     

ประเทศไทย*     โลก** 

  

 

  

  

 

คาดการณโ์ดย * มูลนิธิสถาบันวจิัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 

 ** องคก์ารสหประชาชาติ (United Nations) 

ท่ีมา : ส านักงานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ (องคก์ารมหาชน) 

ข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) คาดการณ์ว่า ปี พ.ศ. 2593 จะมีจ านวนผู้สูงอายุ
กว่า 2,000 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 21 ของประชากรโลก และในปี พ.ศ. 2643 จะมีจ านวนผู้สูงอายุกว่า 3,000 
ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 30 ของประชากรโลก 
 ส าหรับประเทศในแถบเอเชีย พบว่า ญี่ปุ่น มีสัดส่วนผู้สูงอายุมากท่ีสุดและเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ 
(Super Aged Society) ที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 28 ของจ านวนประชากรทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว 
ตามมาด้วย เกาหลีใต้ สิงค์โปร์ และไทย ที่อยู่ในระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) โดยมีสัดส่วน
ผู้สูงอายุใกล้เคียงกัน ซึ่งสถิติจ านวนผู้สูงอายุประเทศไทย ปี  พ.ศ. 2559 พบผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป จ านวน 
9,934,309 คน คิดเป็นร้อยละ 15.07 จากประชากรไทยทั้งหมดที่มจี านวน 65,931,550 คน และมีแนวโน้มเติบโต
อย่างรวดเร็วตามโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย คาดการณ์ว่า 
ในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” และ ในปี พ.ศ. 2574 จะเป็น “สังคมผู้สูงอายุ
อย่างเต็มที่” สะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่และก าลังจะกลายเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลเฉพาะกลุ่ม 
หรือ Niche Market ทีไ่ม่ควรมองข้าม 

 
ตลาดของเล่นผู้สูงอายุ 

เมื่อเข้าสู่ช่วงวัยสูงอายุ นอกจากการดูแลตัวเองด้วยอาหารที่มีโภชนาการสูงและการออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอแล้ว ยังมีกิจกรรมหนึ่งที่ผู้สูงอายุไม่ควรละเลย คือ “การบริหารสมอง” ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการ
ป้องกันภาวะสมองเสื่อม โดยภาวะสมองเสื่อมเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น ภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์      
โรคพาร์กินสัน และโรคหลอดเลือดในสมอง เป็นต้น ทั้งนี้ สมาคมอัลไซเมอร์นานาชาติประชาสัมพันธ์ให้ทั่วโลก
ตระหนักถึงความส าคัญของภาวะสมองเสื่อม พร้อมทั้งคาดการณ์ว่าอีก 33 ปีข้างหน้า หรือ ในปี พ.ศ. 2593 จะมี
โอกาสพบผู้มีภาวะสมองเสื่อมไม่ต่ ากว่า 131.50 ล้านคนทั่วโลก นอกจากนี้ กรมการแพทย์ยังเปิดเผยข้อมูลว่า
ภาวะสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์พบในผู้สูงอายุมากที่สุด ซึ่งผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป มีอัตราเสี่ยงพบได้ 1 ใน 9 คน 
และผู้ที่มีอายุ 85 ปีขึ้นไป พบได้ 1 ใน 3 คน 

ในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะเขา้สู่

“สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” 

และในปี พ.ศ. 2574 จะเป็น 

“สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่” 
 

ในปี พ.ศ. 2593 จะมีผู้สูงอายุกว่า 2,000 ล้านคน  

หรอื ร้อยละ 21 ของประชากรโลก และ 

ในปี พ.ศ. 2643 จะมีผู้สูงอายุกว่า 3,000 ล้านคน 

หรอื ร้อยละ 30 ของประชากรโลก 

https://www.bumrungrad.com/th/neurology-stroke-dementia-neurosurgery-treatment-center-bangkok-thailand/stroke
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โรคอัลไซเมอร์เกิดจากการตายของเซลล์สมอง ท าให้การท างานของสมองเสื่อมถอยลง พบได้หลาย
สาเหตุ เช่น การเสื่อมตามวัย พันธุกรรม และการติดเชื้อในสมอง เป็นต้น ผู้ป่วยมักมีอาการหลงลืม ชอบเล่าเรื่อง
เดิมซ้ าไปซ้ ามา อารมณ์แปรปรวน ในปัจจุบันยังไม่พบยารักษาให้หายขาด การใช้ยารักษาท าได้เพียงชะลอความ
เสื่อมของสมองให้ช้าลงเท่านั้น ซึ่งการป้องกันไม่ให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ท าได้หลายวิธี ทั้งนี้ การบริหารสมองจาก
การเล่นของเล่นหรือเกมฝึกสมองในรูปแบบต่างๆ เป็นวิธีการหนึ่งที่ได้รับความนิยมไม่น้อย โดยของเล่นที่เหมาะสม
ส าหรับผู้สูงอายุควรมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังต่อไปนี้ 

1. ของเล่นที่ช่วยเสริมทักษะความคิด กระตุ้นการสังเกต การแก้ปัญหา เพ่ือลดการสูญเสียความทรงจ า 
เช่น การจัดเรียงตัวต่อปริศนา การปรับรูปทรงของเล่นตามจินตนาการ การเล่นไม้แก้เชือกปริศนา 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

ภาพที ่1 : เกมไม้เสริมทักษะฝึกสมอง ภาพที ่2 : ของเล่นลูกบอลไม้หลากส ี ภาพที ่3 : ของเล่นไม้แก้เชือกปริศนา 
ที่มา : http://www.smartbomcrafts.biz  ที่มา : https://store.best-alzheimers-products.com ที่มา : https://www.pinterest.com 

2. ของเล่นที่ช่วยกระตุ้นการเคลื่อนไหวของร่างกาย ควรเน้นที่นิ้วโป้ง นิ้วชี้ และนิ้วกลาง เพราะมีการใช้
งานในชีวิตประจ าวันผ่านนิ้วทั้ง 3 เป็นหลัก เช่น ของเล่นสร้างสมดุลต้นกระบอกเพชร ของเล่นอาคารบล็อกไม ้ 

 

                       
 
 

 
         
  
 

  

 ภาพที ่4 : ของเล่นสร้างสมดุลต้นกระบอกเพชร  ภาพที ่5 : ของเล่นอาคารบล็อกไม ้
 ที่มา : http://www.60plusthailand.com  ที่มา : https://kidsgamestoys.com/elderly-senior-toys-games/  

3. ของเล่นที่กระตุ้นบทสนทนาระหว่างคนหลายช่วงวัย เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัว การ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ไม่เครียดจนเกินไป เช่น การเล่นหมากรุก เกมหมากกระดานต่างๆ 

 
 

       
 
 
 
  

 ภาพที ่6  : การเล่นหมากรุก  ภาพที ่7 : เกมหมากกระดาน   
 ที่มา : https://www.masterfile.com  ที่มา : http://www.best-alzheimers-products.eu 

http://www.smartbomcrafts.biz/
https://store.best-alzheimers-products.com/
https://www.pinterest.com/
http://www.60plusthailand.com/
https://kidsgamestoys.com/elderly-senior-toys-games/
https://www.masterfile.com/
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ปัจจุบันมีผู้ผลิตของเล่นส าหรับผู้สูงอายุออกมาจ านวนหนึ่งแล้ว แต่มีลักษณะเป็นของเล่นที่สามารถเล่นได้
ทุกช่วงวัยตั้งแต่อายุ 5-80 ปี ของเล่นส าหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะยังไม่ตื่นตัวเท่าไหร่นัก และไม่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้สูงอายุเท่าที่ควร ซึ่งผู้สูงอายุมักไม่ต้องการถูกมองว่าเป็นผู้สูงวัยและไม่ต้องการเป็นภาระหรือความ
กังวลของบุคคลในครอบครัว ดังนั้น หากผู้ผลิตสามารถปรับตัวผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์กลุ่มผู้สูงอายุ ตลอดจนเพ่ิม
ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการจัดส่งสินค้าให้มีความหลากหลาย ย่อมเป็นแนวทางในการขยายช่องทาง
การตลาดได้อีกจ านวนมาก 

ทั้งนี้ ของเล่นที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ควรช่วยในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ พัฒนาทักษะการใช้สมอง กระตุ้น
ประสาทสัมผัส ช่วยยืดบริหารกล้ามเนื้อ เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ออกก าลังเพ่ิมข้ึนหรือของเล่นที่ช่วยเพิ่มทักษะการทรงตัว 
สร้างสมดุลให้กับเท้า ซึ่งปัจจุบันยังมีการผลิตเป็นจ านวนไม่มากนัก นอกจากนี้ วัสดุที่ใช้ผลิตของเล่นควรช่วยลด
หรือป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน โดยการเลือกใช้วัสดุที่ผลิตหรือมีส่วนผสมจากธรรมชาติ เช่น 
ไม้ ยางพารา อีกทั้งรูปแบบของเล่นควรง่ายต่อการใช้งาน ไม่ซับซ้อน มีขนาดตัวอักษร ค าอธิบาย และบรรจุภัณฑ์  
ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ  

 

เจาะตลาดของเล่นฝึกสมอง 

แม้ความนิยมใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เล่นเกม จะเพ่ิมสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม 
ผลิตภัณฑ์ของเล่นฝึกสมองยังคงมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเติบโตตามตลาดผู้สูงอายุและครอบคลุมไป
ยังกลุ่มคนวัยท างานที่เตรียมพร้อมจะเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุเพ่ิมเติม เนื่องจากผู้บริโภครุ่นใหม่หันมาใส่ใจในการ
รักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัวมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดของเล่นฝึกสมองขยายตัวตามไปด้วย  

 
จากข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศ

พบว่า สัดส่วนมูลค่าการส่งออกของเล่นฝึกสมอง
ทุกประเภทของไทยไปยังกลุ่มประเทศต่างๆ ทั่ว
โลกเฉลี่ยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2559 ไทยส่งออก
ของเล่นฝึกสมองไปยังกลุ่มประเทศยุโรปสูงที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 66.62 รองลงมา คือ กลุ่มประเทศ
เอเชีย อเมริกา ตะวันออกกลาง และอ่ืนๆ คิดเป็น
ร้อยละ 14.16 13.03 3.64 และ 2.55 ตามล าดับ  

 

 
ในปี พ.ศ. 2559 ไทยส่งออกของเล่นฝึกสมองไปยังกลุ่มประเทศยุโรปสูงที่สุด คิดเป็นมูลค่ารวม 580.04 

ล้านบาท โดยส่งออกไปยังประเทศฝรั่งเศส รัสเซีย เยอรมนี และสหราชอาณาจักร เป็นต้น รองลงมา คือ กลุ่ม
ประเทศเอเชีย มีมูลค่าการส่งออก 112.84 ล้านบาท ซึ่งไทยส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก คิดเป็นมูลค่า 45.12 
ล้านบาท ล าดับถัดมาเป็นกลุ่มประเทศอเมริกา มีมูลค่าการส่งออกรวม 99.53 ล้านบาท โดยส่งออกไปยังประเทศ
สหรัฐอเมริกา ชิลี และแคนนาดา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มตลาดที่น่าสนใจ คือ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจีน 
ที่การส่งออกของเล่นฝึกสมองมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาตลาดของเล่นไทยมีจุดเด่น คือ คุณภาพ
และมาตรฐาน  การผลิตที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าดีกว่าคู่แข่งขัน โดยไทยก าหนดให้ของเล่นต้องได้รับ

66.62% 14.16% 

13.03% 
3.64% 2.55% 

ยุโรป 

เอเชีย 

อเมริกา 

ตะวันออกกลาง 

อื่นๆ 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

โดยความรว่มมือจากกรมศุลกากร 

สัดส่วนมูลค่าการส่งออกของเล่นฝึกสมองทุกประเภทของไทยไปยัง       

กลุ่มประเทศต่างๆ ทั่วโลก เฉลี่ยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2559 
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มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตาม มอก.685-2540 ซึ่งเป็นมาตรฐานบังคับ อย่างไรก็ตาม ไทยมีคู่แข่งขันที่ส าคัญ 
คือ จีน ฮ่องกง ไต้หวัน และอินโดนีเซีย อีกท้ังปัจจุบันยังมีคู่แข่งขันรายใหม่อย่างมาเลเซียและเวียดนาม ที่ก าลังเร่ง
พัฒนาตนเองตลอดเวลา ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยไม่สามารถหยุดนิ่งได้ ต้องพัฒนาของเล่นอย่างต่อเนื่อง  

การพัฒนาและผลักดันตลาดของเล่นไทยไม่ควรแข่งขันเฉพาะด้านราคาเท่านั้น เนื่องจากต้นทุนการผลิต
ของไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่งขัน ควรเน้นคุณภาพและมาตรฐานการผลิต ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ไทยมีอยู่แล้ว ทั้งนี้
ผู้ประกอบการไทยควรศึกษา วิจัยโครงสร้าง และส ารวจพฤติกรรมของผู้สูงอายุเพ่ิมเติม โดยน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนา
ออกแบบของเล่นด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ผลิตของเล่นให้มีเอกลักษณ์ ดีไซน์ทันสมัย 
แตกต่างจากคู่แข่งขัน สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพ้ืนที่ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
สินค้า โดยเน้นคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยเป็นส าคัญ ซึ่งการผลิตของเล่นต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน
ทั้งของไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้ ควรขยายเครือข่ายผ่านธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กัน เช่น กลุ่มธุรกิจบริการ
ดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาล ร้านขายยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการขยายช่องทางการ
จ าหน่าย ด้วยการประชาสัมพันธ์ การพัฒนาเว็บไซต์ และการให้บริการหลังการขาย เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้กับของเล่นไทย ตลอดจนภาครัฐควรมีบทบาทในการเข้ามาช่วยส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมของเล่นไทย 
เช่น การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ของสินค้า ส่งเสริมการจัด
แสดงสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งการหาแนวทางแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ ป้องกันการ
ลอกเลียนแบบสินค้าไทย เป็นต้น ซึ่งเป็นการช่วยยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมของเล่นไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน
อีกแนวทางหนึ่งด้วย 

***************************** 
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นางสาวอัมพร สุวรรณรัตน ์
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